ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliului Local Breaza pentru efectuarea operatiunii juridice de dare in plata a
unor bunuri de catre debitorul SC HIDROJET SA Breaza in vederea stingerii partiale a datoriilor
inregistrate catre bugetul local al orasului Breaza
Având în vedere expunerea nr.10485/23.07.2009 formulată de dl. Ferăstrăeru Nicolae, Primarul
oraşului Breaza;
Ţinând seama de:
- raportul nr.10486/23.07.2009, intocmit de dna Sichim Elena, sef Serviciu Financiar-Contabil;
− raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si privat
comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
− avizul nr.10487/23.07. al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu prevederile Cap.XII Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati – art.175
Darea in plata din Codul de Procedura Fiscala – OG nr.92/2003, republicat, modificat si completat;
In baza disp.Cap.VIII Despre stingerea obligatiilor – art. 1092-1101 din Codul Civil;
În temeiul 36 alin. (2) lit. “c”, art.121 alin.(1) si art. 115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin.(3)
din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. In vederea stingerii partiale a sumei datorata de catre SC Hidrojet SA Breaza bugetului local
al orasului Breaza, se aproba darea in plata de catre debitor a urmatoarelor bunuri:
1. bunul imobil – teren in suprafata de 982,61 mp situat in Breaza, str.Grivitei, nr.18, jud.Prahova,
evaluat la suma de 174.300 lei fara TVA, valoare totala cu TVA inclus 207.417 lei;
2. bunul mobil – tractor U 523 in valoare de 53.700 lei conform facturii fiscale si raportului de
evaluare.
Art.2. Prin preluarea in deplina proprietate si posesie de catre orasul Breaza a bunurilor prevazute
la art.1, se stinge suma de 261.117 lei reprezentand o parte din datoria SC Hidrojet SA Breaza catre
bugetul local al orasului Breaza.
Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Breaza sa semneze toate actele necesare efectuarii
operatiunii juridice de dare in plata.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală:
Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului Financiar-Contabil si SC Hidrojet SA Breaza.
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